BIJLAGE II

INDIENING VAN SCHULDVORDERINGEN
(Artikel 55, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en
de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures – PB L 141 van 5.6.2015, blz.
19)

In het kader van de hieronder bedoelde insolventieprocedure verhaal ik mijn
vordering(en) op de insolvente boedel.
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RICHTSNOEREN VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

Dit standaardformulier is bedoeld voor het indienen van vorderingen overeenkomstig
hoofdstuk IV van Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures.
Verzoeken om goederen aan de boedel van de schuldenaar te onttrekken, moeten
worden ingediend overeenkomstig het nationaal recht.
Het gebruik van dit standaardformulier voor het indienen van vorderingen is facultatief.
Let wel: indien een vordering met andere middelen dan dit standaardformulier wordt
ingediend, moet in die vordering alle informatie worden vermeld die in dit formulier als
verplicht is aangemerkt.
Taal
Vorderingen kunnen in een van de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie
worden ingediend. Niettemin kan u later worden verzocht om een vertaling in de officiële taal
van de lidstaat waar de procedure is geopend of, indien er meerdere officiële talen in die
lidstaat bestaan, in de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats waar de
insolventieprocedure is geopend, of in een andere taal die deze lidstaat vooraf als
aanvaardbaar heeft opgegeven (de door de lidstaten als aanvaardbaar opgegeven talen vindt u
hier: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=nl1].
Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een
lidstaat aan te duiden: Oostenrijk (AT), België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Tsjechië
(CZ), Duitsland (DE), Estland (EE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Finland (FI), Frankrijk
(FR), Kroatië (HR), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Litouwen (LT), Luxemburg
(LU), Letland (LV), Malta (MT), Nederland (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië
(RO), Zweden (SE), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Verenigd Koninkrijk (UK).
Bij het invullen van het formulier moet u rekening houden met het volgende:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.

Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een
bepaalde voorwaarde. Deze voorwaarde staat tussen haakjes bij het betrokken
punt.

Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
Voor het indienen van meerdere vorderingen tegelijkertijd moet u de punten 6 tot en met 10
voor elke afzonderlijke vordering invullen.
In deel I van het formulier waarmee u in kennis bent gesteld van de buitenlandse
insolventieprocedures, vindt u nuttige informatie over de punten 1 en 2. Dat formulier,
getiteld "Kennisgeving van insolventieprocedure", is u toegezonden door de buitenlandse
rechter die de insolventieprocedure heeft geopend of door een insolventiefunctionaris die door
deze rechter in de procedure is aangewezen.
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Als u dit formulier gebruikt, gelieve dan altijd te verwijzen naar de hyperlink die de betrokken webpagina van
het Europese e-justitieportaal opent.
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In punt 1.1 wordt onder "de rechter die de insolventieprocedure opent" verstaan de
rechterlijke instantie of enig andere bevoegde instantie van een lidstaat die krachtens het
nationaal recht bevoegd is om een insolventieprocedure te openen, een dergelijke opening te
bekrachtigen of tijdens die procedure beslissingen te geven.
Punt 1.2 moet alleen worden ingevuld als de insolventieprocedure een referentienummer
heeft in de lidstaat waar de procedure is geopend. Punt 1.3 moet alleen worden ingevuld als
een insolventiefunctionaris is aangewezen.
In de punten 2.2 en 3.3 wordt onder "registratienummer" verstaan het overeenkomstig het
nationaal recht aan de betrokken entiteit of persoon toegekende individuele
identiteitsnummer. Als de schuldenaar een vennootschap of een rechtspersoon is, is dit het
nummer in het nationale handels- of verenigingenregister. Als de schuldenaar een natuurlijke
persoon is die als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent (ondernemer), is dit
het identificatienummer dat hij heeft in de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend,
en waaronder hij zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent. Ingeval krachtens het nationaal
insolventierecht van de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend, het
belastingnummer of het persoonlijke identiteitsnummer van de schuldenaar wordt gebruikt
om de natuurlijke persoon die als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, te
identificeren, moet dat nummer worden opgegeven.
In punt 4 mag u de eerste optie (de persoon is dezelfde als de schuldeiser bedoeld in punt 3)
slechts aanvinken als de schuldeiser een natuurlijke persoon is. Vinkt u de tweede optie aan
(de persoon is een andere dan die bedoeld in punt 3), dan wordt u verondersteld de punten 4.1
tot en met 4.6 in te vullen; 4.1, 4.2 en 4.6 zijn verplicht in te vullen velden.
In punt 6.2 wordt onder "datum van ontstaan van de vordering" verstaan het tijdstip
waarop de verplichting van de schuldenaar jegens de schuldeiser is vastgesteld (sluiten van
een contract, ontstaan van schade of van letsel). In punt 6.3 wordt onder "datum waarop de
vordering verschuldigd is geworden" verstaan het tijdstip waarop de schuldenaar de
verplichting moest nakomen (en de betaling verschuldigd is geworden). Wettelijke boetes
vanwege te late betaling, die moeten worden berekend als percentage van het gevorderde
bedrag, dienen te worden beschouwd als wettelijke rente (zie punt 6.1.3).
De in punt 7 vermelde "bevoorrechte status" houdt in dat de vorderingen van dergelijke
schuldeisers bij de betaling overeenkomstig het nationaal recht voorrang krijgen op andere
categorieën van vorderingen. In punt 8 wordt onder "zakelijke zekerheid" verstaan elke
zakelijke zekerheid ter dekking van uw vordering jegens de schuldenaar, bijv. in de vorm van
een vast zekerheidsrecht op een specifiek actief of een vlottend zekerheidsrecht op een groep
activa.
Wat punt 9 betreft: als de schuldeiser een financiële instelling is die een verrekening met de
schuldenaar eist, moeten ook de gegevens van de betrokken rekeningen worden opgegeven. U
hoeft de punten 9.1 tot en met 9.5 alleen in te vullen als u een verrekening eist.
Wat punt 10 betreft: kopieën van bewijsstukken moeten als bijlage bij het formulier worden
gevoegd.
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BIJLAGE II
1.

De betrokken insolventieprocedure

1.1.

Naam van de rechter die de insolventieprocedure heeft geopend*:

1.2.

Referentienummer van de zaak (in voorkomend geval)**:

1.3.

Naam van de in de procedure aangewezen insolventiefunctionaris(sen) (in
voorkomend geval)**:

2.

Schuldenaar

2.1.

Naam*

2.1.1.

Naam (indien de schuldenaar een vennootschap of een rechtspersoon is):

of
2.1.2.

Achternaam:

2.1.3.

Voorna(a)m(en):

(indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is)
2.2.

Registratienummer (invullen indien er een is overeenkomstig het nationaal recht van
de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar zich
bevindt)**:

2.3.

Adres (tenzij punt 2.4 van toepassing is)**

2.3.1.

Straat en nummer/postbus:

2.3.2.

Plaats en postcode:

2.3.3.

Land:

2.4.

Geboortedatum en -plaats (invullen als de schuldenaar een natuurlijke persoon is en
een beschermd adres heeft)**:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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BIJLAGE II
3.

Informatie over de schuldeiser die gerechtigde tot de vordering(en) is

3.1.

Naam*

3.1.1.

Naam:

3.1.2.

Wettelijke vertegenwoordiger:

(indien de schuldeiser een vennootschap of een rechtspersoon is)
of
3.1.3.

Achternaam:

3.1.4.

Voorna(a)m(en):

(indien de schuldeiser een natuurlijke persoon is)
3.2.

Postadres*

3.2.1.

Straat en nummer/postbus:

3.2.2.

Plaats en postcode:

3.2.3.

Land:

3.3.

Persoonlijk identificatienummer of registratienummer (in voorkomend geval):

3.4.

Contactpersoon

3.4.1.

Naam (als het om een andere persoon dan uzelf gaat):

3.4.2.

E-mail:

3.4.3.

Tel.:

3.5.

Referentienummer van de schuldeiser:

4.

Informatie over de persoon die de vordering indient namens de schuldeiser bedoeld
in punt 3:

□

dit is dezelfde persoon als die bedoeld in punt 3,
of

□

dit is een andere persoon dan de schuldeiser bedoeld in punt 3. Zijn gegevens zijn:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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4.1.

Naam*:

4.2.

Postadres*

4.2.1.

Straat en nummer/postbus:

4.2.2.

Plaats en postcode:

4.2.3.

Land:

4.3.

E-mail:

4.4.

Tel.:

4.5.

Fax:

4.6.

Verhouding ten aanzien van de schuldeiser bedoeld in punt 3*:

□

advocaat (bij volmacht), of

□

directeur van de schuldeiser of andere vertegenwoordiger van de schuldeiser die
wettig gemachtigd is krachtens het geldende vennootschapsrecht, of

□

werknemer van de schuldeiser, of

□

vereniging tot bescherming van de schuldeisers, of

□

in een territoriale/secundaire procedure aangewezen insolventiefunctionaris, of

□

in een hoofdprocedure aangewezen insolventiefunctionaris, of

□

overige (gelieve te specificeren):

5.

Gegevens van de bankrekening waarop bedragen die voortvloeien uit de verdeling op
basis van de ingediende verordeningen, moeten worden overgemaakt

5.1.

Naam rekeninghouder:

5.2.

Lidstaat waar de rekening wordt aangehouden (landencode vermelden):

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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5.3.

Rekeningnummer

5.3.1.

IBAN-nummer:

5.3.2.

BIC-code:

6.

Ingediende vordering

6.1.

Bedrag van de vordering*

6.1.1.

Hoofdsom*:

6.1.2.

Wordt rente gevorderd?*

□

Nee

□

Ja

6.1.3.

Zo ja, is de rente:

□

contractuele rente, of

□

wettelijke rente
De wettelijke rente moet worden berekend overeenkomstig (desbetreffende
wet vermelden):

6.1.4.

Rente te betalen vanaf:
gebeurtenis)

(datum

tot en met
gebeurtenis).
6.1.5.

(dd/mm/jjjj)

of

(datum (dd/mm/jjjj) of

Rentevoet

6.1.5.1.

… % van (datum)

tot en met (datum)

6.1.5.2.

… % van (datum)

tot en met (datum)

6.1.5.3.

… % van (datum)

tot en met (datum)

6.1.6.

Bedrag van de gekapitaliseerde rente:

6.1.7.

Totaal bedrag van de vordering (punt 6.1.1 + punt 6.1.6)*:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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6.1.8.

Munteenheid*:
□ Euro (EUR) □ Bulgaarse lev (BGN) □ Tsjechische kroon (CZK) □ Kroatische
kuna (HRK) □ Hongaarse forint (HUF) □ Poolse zloty (PLN) □ Roemeense leu
(RON) □ Zweedse kroon (SEK) □ Britse pond (GBP) □ Andere munteenheid (ISOcode vermelden):

6.2.

Datum van ontstaan van de vordering*:

6.3.

Datum waarop de vordering verschuldigd is geworden (indien deze afwijkt van die in
punt 6.2):

6.4.

Kosten die bij het instellen van de vordering vóór de opening van de
insolventieprocedure zijn gemaakt (invullen als deze kosten gevorderd worden)**

6.4.1.

Bedrag van deze kosten:

6.4.2.

Nadere details over de kosten:

6.4.3.

Munteenheid:
□ Euro (EUR) □ Bulgaarse lev (BGN) □ Tsjechische kroon (CZK) □
Kroatische kuna (HRK) □ Hongaarse forint (HUF) □ Poolse zloty (PLN) □
Roemeense leu (RON) □ Zweedse kroon (SEK) □ Britse pond (GBP) □ Andere
munteenheid (ISO-code vermelden):

6.5.

Aard van de vordering*. De vordering heeft betrekking op:

□

een contractuele verplichting van de schuldenaar

□

de aansprakelijkheid van de schuldenaar als gevolg van een opzettelijke,
onrechtmatige daad

□

een andere, niet-contractuele verplichting

□

een zakelijk zekerheidsrecht van de schuldeiser

□

[achterstallige wettelijke onderhoudsbetalingen die de schuldenaar verschuldigd is
en opzettelijk niet heeft voldaan]

□

een arbeidsovereenkomst

□

een belastingschuld

□

bijdragen aan socialezekerheidsinstanties

□

overige (gelieve te specificeren)

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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7.

Eist u een bevoorrechte status?*

□

Nee

□

Ja
Zo ja, gelieve te specificeren:

8.

Maakt u aanspraak op

□

een zakelijke zekerheidsrecht,

□

een eigendomsvoorbehoud,

□

een ander recht afzonderlijk te worden voldaan uit bepaalde activa van de
schuldenaar?

8.1.

Beschrijving van de activa die worden gedekt door de zekerheid, door het
eigendomsvoorbehoud of door het andere ingeroepen recht afzonderlijk te worden
voldaan:

8.2.

Datum waarop het wettelijk recht, de hypotheek, de andere zekerheid (gelieve te
specificeren), het eigendomsvoorbehoud of het andere recht afzonderlijk te worden
voldaan, formeel is verleend:

8.3.

Indien de zekerheid, het eigendomsvoorbehoud of het andere recht afzonderlijk te
worden voldaan, bij een daartoe bevoegde overheidsinstantie is geregistreerd: de
datum en plaats van registratie en een nummer met betrekking tot de registratie*:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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9.

Heeft de schuldenaar een vordering tegen u (de schuldeiser) die aanleiding kan geven
tot een verrekening?*

□

Ja (gelieve te specificeren)

□

Nee

9.1.

Bedrag – op de datum van opening van de insolventieprocedure – van de vordering
van de schuldenaar die aanleiding kan geven tot een verrekening jegens de
schuldeiser:

9.2.

Datum van ontstaan van de in punt 9.1 bedoelde vordering van de schuldenaar:

9.3.

Het nettobedrag van de gevorderde verrekening (punt 6.1.7 tot en met punt 9.1):

9.4.

Munteenheid:
□ Euro (EUR) □ Bulgaarse lev (BGN) □ Tsjechische kroon (CZK) □ Kroatische kuna
(HRK) □ Hongaarse forint (HUF) □ Poolse zloty (PLN) □ Roemeense leu (RON) □
Zweedse kroon (SEK) □ Britse pond (GBP) □ Andere munteenheid (ISO-code
vermelden):

9.5.

Identificatie van de vordering van de schuldenaar waarmee de schuldeiser
verrekening vordert:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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10.

Lijst van bijgevoegde kopieën van bewijsstukken:

Ik verklaar dat de informatie in dit verzoek naar mijn beste weten juist en volledig is.

Gedaan te …………………………………….,

op (datum) …………………………..........

Handtekening:………………………………………..…………………………………

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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